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Abstract 

In this essay seven children’s books aimed at the age group 6-9 years are read using a matrix 

to determine if the characters, from a viewpoint considering current gender norms and power, 

are normative, norm-breaking or falsely norm-breaking. The latter means that they have been 

attributed transgressive characteristics without there being any shift in power balance from the 

masculine to the feminine. 

Results show that the authors have tried to break gender norms, for example with regards to 

the child -characters’ clothes, which are consistently very alike regardless of gender. These 

efforts remain shallow as the power still rests with the boys, whose awareness of their own 

position within the gender -power system give them a sense of intrinsic power (power-to). 

The female characters reflect societal gender norms by being self-effacing, compliant and 

reactive, for example by praising the boys, providing them with room to be competent as well 

as both silencing themselves and letting themselves be silenced. The boy -characters show 

falsely norm-breaking behaviour in some areas, for example by having atypically broad 

emotional spectra, yet the boys’ superiority is retained and is reflected in their behaviour 

towards the female characters. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats granskas sju stycken barnböcker för åldersgruppen 6–9 år utifrån en matris 

för att bestämma ifall karaktärerna, med utgångspunkt i rådande genusnormer och i 

förhållande till makt, är normativa, normbrytande eller falskt normbrytande. Det senare 

innebär att de tillskrivs transgressiva egenskaper, utan att någon maktförskjutning från det 

maskulina till det feminina sker. 

Resultatet visar på försök från författarnas sida att bryta genusnormer, t.ex. vad gäller 

barnkaraktärernas kläder som genomgående är mycket lika oavsett genustillhörighet. Dessa 

försök blir dock ytliga då makten i de flesta fall fortfarande vilar hos pojkarna, vilkas 

medvetenhet om sin position i könsmaktssystemet ger dem en inneboende känsla av makt 

(power-to). De kvinnliga karaktärerna reflekterar samhällets normer genom att vara 

omvärldsorienterade, fogliga och reaktiva, t.ex. genom att berömma pojkkaraktärerna, ge dem 

utrymme att vara kompetenta samt att både tysta sig själva och låta sig tystas. 

Pojkkaraktärerna visar på vissa områden exempel på falskt normbrytande beteende, t.ex. 

genom att ha atypiskt breda känslospektra, medan pojkarnas överordning kvarstår och 

reflekteras i deras beteende gentemot flickkaraktärerna.  

 

Nyckelord 
Genus, makt, genusnormer, genuskontraktet, den heterosexuella matrisen, normkritik, 

barnlitteratur, Dahlin, Hallberg, Lundberg Hahn, Mortensen, Olczak, Widmark 
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1. Inledning och syfte 
Läsning, i form av både högläsning och egenläsning, är en obligatorisk del av skolans 

verksamhet. Ofta sägs det att läsning är värdefull för läsningens skull. Att det gäller att 

komma igång för att komma in i språkets värld, vad man läser spelar mindre roll. Ur ett 

jämställdhetsperspektiv vill jag hävda att vad barn läser i högsta grad spelar roll. 

Barnlitteraturens representationer av kön och genus påverkar, enligt bl.a. litteraturvetaren 

Maria Österlund, barns sätt att konstruera sina egna identiteter och bidrar därmed till att 

upprätthålla alternativt bryta ner systematiska strukturer (Österlund, 2005, ss. 4–5), något som 

är av högsta vikt under lågstadiet då de flesta barn etablerar sin identitet. 

 Den här uppsatsen utgår ifrån att könsmaktstrukturen genomsyrar alla delar av samhället och 

att kvinnor, för att citera historikern och genusteoretikern Yvonne Hirdman, ”generellt, 

geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än män” (Hirdman, 1988, s. 49), likväl 

som att detta lägre sociala värde inte är naturgivet utan traderas över generationer genom 

samhälleliga system som gynnar mannen och det manliga.  

I läroplanens inledande kapitel står att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin 

unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet.” (Skolverket, 2016, s. 7) Vidare står:  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt 

på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet. (ibid., s. 8) 

Ett medvetet arbete med litteratur som visar en uppsjö av olika könsroller är ett värdefullt 

verktyg i detta uppdrag, samt kan bidra till ett arbete i linje med de styrdokument som 

framhåller jämställdhet: Lgr11, Skollagen, Diskrimineringslagen och Barnkonventionen. 

Denna uppsats har som syfte att granska ett antal texter skrivna för lågstadieåldern utifrån ett 

normkritiskt perspektiv med fokus på genus och makt. Den utgår ifrån ett mimetiskt 

förhållningssätt till texten, d.v.s. att inskriven däri finns saker som medvetet eller omedvetet 

speglar samhället i stort (Nikolajeva, 2004, ss. 86–87), i detta fall att framskrivna karaktärer 

reflekterar samhällets och författarens förhållningssätt till kön och genus. Den poststrukturellt 

inriktade genusforskaren Bronwyn Davies poängterar att berättelser är ett av de viktigaste 

sätten som vuxna presenterar samhället på för barn och att de gör det i enlighet med sin egen 
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världsbild. Genom berättelserna klargörs genusnormer och sociala begränsningar (Davies, 

2003, ss. 45, 65). Även den amerikanska professorn i sociologi Janice McCabe och hennes 

kollegor kommenterar: 

Barnböcker skickar signaler om vad som är rätt och vad som är fel, vad som är vackert och vad 

som är avskyvärt, vad som kan uppnås och vad som är onåbart, kort sagt ett samhälles ideal och 

normer [min översättning1] (McCabe, et al., 2011, s. 199)  

Att, som denna uppsats har för avsikt att göra, synliggöra samhällets genusnormer genom att 

granska samtida barnlitteratur, är därför av stor vikt i strävan efter jämställdhet.   

 Då uppsatsen utgår ifrån en analys baserad på könsmaktsordningen kommer 

maktförhållanden mellan i första hand barnkaraktärer att granskas. Vidare kommer 

karaktärernas beteende och attribut studeras för att se ifall de överensstämmer med eller bryter 

emot rådande genusnormer. Även narrativet kommer granskas genusanalytiskt. 

De frågeställningar som studien utgår från är följande: 

- Vem har makt i berättelserna? 

- Vem ges utrymme i narrativet, d.v.s. som berättare och centralkaraktär? 

- Hur förhåller sig karaktärerna till de förväntade genusrollerna? 

  

                                                           
1 “Children’s books provide messages about right and wrong, the beautiful and the hideous, what is attainable 
and what is out of bounds – in sum, a society’s ideals and directions.” 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1.Kön och genus 

Detta arbete tar sin utgångspunkt i en likartsfeministisk syn på samhället som tar för sant att 

det finns ett patriarkalt och hierarkiskt uppbyggt genussystem där män är överordnade 

kvinnor. Genus kommer användas som en benämning av det sociala könet, till skillnad från 

det juridiska könet och oberoende av de fysiska könsattributen, i enlighet med Hirdmans 

definition (Hirdman, 1998, s. 50).  

En av de mest tongivande genusdebattörerna på senare år är litteraturvetaren Judith Butler, 

vars bok Genustrubbel diskuterar hur könskategorisering inte är statisk eller stabil, utan är 

beroende av kulturell och politisk kontext (Butler, 2007, ss. 50–52). Genuskonstruktionen är, 

enligt Butler, helt frikopplad ifrån det fysiska könet och sker genom individens aktiva 

positionering, dock under social och kulturell press (ibid., ss. 57–58). Det finns en dikotomi 

mellan det manliga och det kvinnliga, och (det västerländska) samhället strävar efter att 

särskilja dem. Detta sker genom en uppdelning av platser och aktiviteter så att vissa yrken, 

fritidsaktiviteter och hushållsgöromål tillhör den manliga domänen och vissa den kvinnliga.  

Detsamma gäller personlighetsdrag och egenskaper (Hirdman, 1998, ss. 51–52). I vår kultur 

finns outtalade föreställningar om vad en man/pojke är och vad en kvinna/flicka är. De två 

genusen är sociala konstruktioner och skapas kontinuerligt av individen i relation till 

samhällets normer för vad som är manligt respektive kvinnligt. Eftersom individers beteende 

kan förändras kan även genusnormer förändras, men i samhällets patriarkala struktur finns ett 

inneboende intresse av att bevara särskiljandet och hierarkin, och tendensen är att normerna 

vidmakthålls från generation till generation (Hirdman, 1988, ss. 52, 54; Davies, 2003, ss. 11, 

13, 27). Eftersom kvinnor är lika mycket del av det patriarkala systemet som män, om än 

socialt underordnade, är de också medskapande i det som Yvonne Hirdman benämner 

Genuskontraktet och Judith Butler Den heterosexuella matrisen. Genuskontraktet/ Den 

heterosexuella matrisen är de outtalade förväntningar som i varje kultur och varje tid finns på 

vad män/pojkar och kvinnor/flickor ska ägna sig åt och vara intresserade av, hur de ska se ut, 

bete sig, tala, o.s.v. Ifall en person handlar enligt förväntningarna så uppfattas det som 

neutralt, om överenskommelserna däremot bryts uppfattas det som normbrytande och 

könsöverskridande (Hirdman, 1988, s. 54; Butler, 2007, s. 54). Även barn är medskapande i 

den egna genuskonstruktionen och bör därför ses som aktiva subjekt snarare än offer för 

samhällets könsmaktsordning (Davies, 2003, s. 18).  
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Vid min läsning av de valda primärtexterna uppmärksammar jag hur framför allt 

barnkaraktärerna förhåller sig till genuskontraktet och de förväntade könsrollsmönstren. Dock 

är min förståelse, som barnlitteraturforskaren John Stephens påpekar, beroende inte bara av 

texten och författarens konstruktion av karaktärernas genus, utan även av min egen, som 

läsare, förståelse av genus, och samhällets genussystem och genuskoder (Stephens, 1996, s. 

17). 

2.2.Makt 

En andra aspekt av diskussionen som kommer att föras är, som syftet visar, att studera vem 

som har makten i de olika texterna. Maktbegreppet är omtvistat och har engagerat många 

filosofer och forskare (Korpi, 1985, s. 59). Filosofen och genusforskaren Amy Allen lyfter 

skillnaden mellan att se makt som förmågan att få någon annan att göra något mot hens vilja, 

d.v.s. ”power-over” (’makt över’), och att se makt som en inneboende potential, d.v.s. 

”power-to” (’makt att’) (Allen, 2016, s. 1). Det senare innebär att se makt som en resurs, som 

i dagens samhälle är ojämnt distribuerad, till exempel mellan män och kvinnor. Den ger då 

upphov till det som Walter Korpi kallar maktresurser, d.v.s. ”egenskaper eller attribut 

(förmågor eller medel) hos en aktör (individ eller kollektiv) som gör det möjligt för aktören 

att belöna eller bestraffa andra aktörer” (Korpi, 1985, s. 65). Maktresurser kan användas såväl 

aktivt, genom tvångsresurser, betalningsresurser eller normativa maktresurser (belöningar 

eller försakelser) eller passivt enligt den s.k. ”rule of anticipated reactions”, vilken innebär att 

den person som är i en svagare maktställning erbjuder den starkare fördelar och tjänster för att 

undvika att hen använder sina maktresurser aktivt (ibid., ss. 65–66, 77). 

Michel Foucault, en av de mest tongivande skribenterna inom maktdiskussionen, motsätter sig 

tanken att en individ kan besitta makt permanent utan hävdar att ett maktförhållande endast 

existerar i handling (Nilsson, 2008, s. 85). Han tar därför avstånd ifrån en samhällssyn som 

pekar på strukturella maktförhållanden. Maktpositioner, hävdar han, är ständigt i förändring 

då makt inte är en inneboende tillgång, utan den som har mer makt i en situation, kan försättas 

i en svagare position vid ett annat tillfälle (Foucault, 2002, s. 103; Nilsson, 2008, ss. 85–86). 

Foucault skriver: ”allt det hos makten som är varaktighet, upprepning, orörlighet, självalstring 

är bara den helhetseffekt som bildas av alla dessa orörligheter, den kedja som hakar i vart och 

ett av dessa rörliga element och i gengäld försöker låsa dem.” (Foucault, 2002, s. 103) 

Eventuell överordning av vissa grupper är således ett resultat av upprepat maktutövande och 

inte inneboende i strukturen.  
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 

3.1. Barnlitteraturforskning med utgångspunkt i genus 

Barnlitteraturforskaren Maria Nikolajeva pekar i Barnbokens byggklossar på hur karaktärer i 

barnlitteraturen oftast konstrueras utifrån en dualistisk uppdelning av personlighetsdrag och 

egenskaper. Hon presenterar en tabell (Nikolajeva, 2004, s. 129), översatt från Stephens 

(1996, ss. 18–19), som synliggör den heterosexuella matrisen, d.v.s. att pojkar och flickor 

tillskrivs olika egenskaper. Jag presenterar här Stephens matris med Nikolajevas 

översättningar inom parantes samt mina egna kommentarer i noterna. 

Fig. 1 – Tabell, genusbundna egenskaper, barnlitteraturkaraktärer. Stephens/ Nikolajeva. 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

strong (starka) beautiful (therefore, good) (vackra) 

violent (våldsamma) non-violent (aggressionshämmade) 

unemotional, hard, tough (känslokalla, hårda) emotional, soft, yielding (emotionella, milda)2 

aggressive, authoritarian (aggressiva) submissive, compliant (lydiga)3 

trangressive4 (=’nature’ when +sexual) obedient, pleasing5 (=’culture’ when +sexual) 

competative (tävlande) self-effacing, sharing (självuppoffrande) 

rapacious (rovgiriga) caring (omtänksamma, omsorgsfulla) 

protective (skyddande) vunerable (sårbara) 

’hunter’; powerful6 ’victim’; powerless7 

player prize8 

independent (självständiga) dependent (beroende) 

active (aktiva) passive (active=evil) (passiva) 

analytical (analyserande) synthesizing (syntetiserande) 

thinks quantitatively (tänker kvantitativt) thinks qualitatively (tänker kvalitativt) 

rational (=culture, civilization) rationella intuitive (=nature, the primitive) intuitiva 

[intuition= ‘lateral thinking’ when +male] 

                                                           
2 Yielding betyder dessutom undfallande, eftergiven och foglig, d.v.s. att hon ger efter då hon möter på 
motstånd. 
3 Även i compliant finns en betydelse av eftergivenhet. Jmf. Pliant= böjlig 
4 ’To transgress’ översätts ’Att överträda’ till exempel regler, lagar, normer  
5 I jämförelse framställs flickor som (lag-)lydiga och måna om att vara till lags 
6 Egenskaper för det maskulina är att vara den aktiva parten, den som har makten, jägaren 
7 Den feminina rollen är att vara passiv, den maktlösa, offret, d.v.s. subjektet som blir utsatt för jägarens vilja. 
8 Också det dikotoma paret ”player – prize” alluderar på mannen som aktivt subjekt och kvinnan som passivt 
objekt. 
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För att vara en i samhällets ögon accepterad kvinna/flicka eller man/pojke gäller att individen 

infogar sig i de förväntningar som ställs utifrån hens könsidentitet. Eventuella transgressioner 

är socialt oönskade (Stephens, 1996, s. 19), då man bryter mot den ovan diskuterade 

heterosexuella matrisen och genuskontraktet. Bronwyn Davies kommenterar könens 

tillskrivna egenskaper:  

Mannen är den som vet, den som resonerar och den som leder, medan kvinnan är ’lydig’, 

tanklös, passiv, regelstyrd. […] Bilden av flickan visar en person som kan uträtta något 

utanför hemmet bara om pojken uppmuntrar henne. Pojken konstitueras som vuxen man 

genom flickans stöttning. Pojken är den som leker och har roligt – flickan gör det möjligt 

för honom genom sitt sätt att vara. (Davies, 2003, s. 67) 

Det är dock inte bara karaktärernas egenskaper som avgör ifall en berättelse är genusstereotyp 

eller inte. Som Stephens påpekar spelar berättelsens diskurs lika stor roll som handlingen vad 

gäller att visa på hur genus behandlas (Stephens, 1996, s. 20). Därför kommer jag i min 

läsning av de valda texterna att fokusera på ett par av de aspekter av den narrativa diskursen 

som Stephens lyfter fram, nämligen fokalisation och synvinkel (ibid.)  

Janice McCabe har tillsammans med några kollegor studerat 5618 barnböcker publicerade i 

USA under 1900-talet utifrån könsfördelning dels i boktitlar och dels som centrala karaktärer 

(McCabe, et al., 2011), d.v.s. de karaktärer som är oumbärliga för handlingen9 (Nikolajeva, 

2004, s. 100). Studien visar att i genomsnitt under 1900-talet förhöll sig kvinnliga karaktärer i 

titlar jämfört med manliga 1:1,9, d.v.s. på 10 kvinnliga titelkaraktärer gick det 19 manliga. 

Vad gäller centralkaraktärer är siffran 1:1,6, medan ifall man endast räknar flick- respektive 

pojkkaraktärer i centrala roller (d.v.s. exkluderar vuxna karaktärer och djur) är förhållandet 

1:1,3 (McCabe, et al., 2011, s. 210). Dock konstateras en tydlig förändring över tid vilken 

följer samhällets kvinnoaktivistiska strömningar, så under perioderna mellan 1900 och 1929 

och mellan 1970 och 2000 är förhållandet mer jämställt (ibid., s. 217) och under perioden 

1990–2000 är förhållandet för barnkaraktärer 1:0,9, d.v.s. det finns i de studerade böckerna 

fler centrala karaktärer som är flickor än pojkar (ibid., s. 215).  

En liknande granskning görs sedan 2006 årligen av Svenska Barnboksinstitutet, då av 

huvudpersoner. Under 2014 och 2015, de år från vilka de granskade böckerna kommer, var 

det sammanlagda antalet utgivna kapitelböcker (svenska och översatta) riktade till 

åldersgruppen 6–9 i vilka huvudpersonens kön gick att fastställa 473. Av dessa hade 61 titlar 

par som huvudpersoner. Av de titlar som hade en huvudperson var 200 flickor och 212 pojkar, 

                                                           
9 Protagonisten/huvudpersonen plus motspelaren  
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vilket ger ett förhållande på 1:1,06 (Svenska barnboksinstitutet, 2015, s. 40; Svenska 

barnboksinstitutet, 2016, s. 45). Amerikanska och svenska förhållanden är inte på alla plan 

jämförbara, men resultaten pekar ändå mot att utgivningen under de senaste decennierna har 

en jämn könsfördelning mellan huvudkaraktärerna. Detta är av vikt då den amerikanska 

studien visar att en underrepresentation av flickor och kvinnor som agenter i böcker kan bidra 

till att barn av båda könen inleds till att känna att pojkar är mer betydelsefulla än flickor 

(McCabe, et al., 2011, s. 221). 

I sin avhandling Förklädda flickor: Könskildring i 1980-talets svenska ungdomsroman pekar 

Maria Österlund, på samma sätt som McCabe och hennes kollegor, på hur könsmaktstukturer 

i barn- och ungdomsböcker har förändrats och förbättrats sedan den feministiska rörelsen på 

1960-och 70-talen. Från att ha varit ett didaktiskt verktyg, skriver Österlund, blir 

ungdomsromaner mellan 1965 och 1975 samhällskritiska och ”taburaserande” vad gäller 

genusnormer (Österlund, 2005, s. 36), med resultat att könsrollerna istället blir ”stereotypt 

omvända” (ibid., s. 43), vad jag nedan kommer referera till som falskt normbrytande. Under 

1980-talet ersätts debatten om könsroller, enligt Österlund, av en debatt om 

könsmaktstrukturer och normer utmanas genom att man överskrider genusgränser (ibid., ss. 

36–37) med androgyna flickskildringar där flickor maskuliniseras som resultat (ibid., s. 43). 

Hon drar slutsatsen att femininiteten, i linje med samhälleliga tendenser, ”för en tid 

kompromissades bort och åsidosattes” (ibid., s. 326). Flickor i flertalet böcker visade, 

förklädda till pojkar, att flickor kan göra allt som pojkar kan (ibid.), vilket även var 1980-

talets feministiska tendens. Österlund har skapat matriser för hur olika pojk- och flicktyper 

visade sig i 1980-talets ungdomslitteratur.  

Fig. 2 – Matris för flickskildringar. Österlund, 2005, s. 66 

 

Dessa matriser (fig. 2 och 3) menar jag är problematiska ur ett könsmaktsperspektiv då de tar 

begränsad hänsyn till den maktförskjutning som sker då karaktären bryter mot genusnormerna 

och avviker från det anpassade. Den dåliga flickan som refereras i flickmatrisen (fig. 2) blir 



LXAG75 Med handen för munnen Anna Molinder 

8 

enligt Österlund ”ofta föremål för en stigmatisering med sexuella undertoner, eftersom 

begreppet dålig flicka i sig konnoterar en sexuell utlevelse som inte är förenlig med en mer 

passiv roll.” (Österlund, 2005, s. 70) Genom att vägra att låta sig (och sin sexualitet) 

kontrolleras tar den dåliga flickan makt över sin kropp, men gör det på bekostnad av potentiell 

makt på den sociala arenan där hon ofta blir maktlös. Matrisen rymmer inte de flickkaraktärer 

som protesterar mot anpassningen och vinner makt genom att agera normbrytande inom 

ramen för det patriarkala systemet, det vill säga antar maskulina genusegenskaper, utan att för 

den delen anta det andra genuset och bli en ”könsbytare”.  

Fig. 3 – Matris för pojkskildringar. Österlund, 2005, s. 74 

 

Motsvarande pojke som frångår den manliga normen beskrivs i Österlunds matris (fig. 3) med 

begreppet ”mes” vilket är en nedsättande term för en ”rädd stackare” (Svenska akademien, 

1998, uppslagsord mes) och innebär dessutom bara transgression från en typ av norm, d.v.s. 

att vara modig och kraftfull. Det frivilliga upplåtandet av makt i avsikt att lämna utrymme åt 

en annan ryms inte i matrisen. 

Lars Brink pekar i en studie på skillnader mellan pojkars och flickors läspreferenser. I studien 

fick elever i årskurserna 1–3 läsa böcker från ett stort urval och sedan rösta på sin favorit. I 

alla årskurser föredrog pojkar att läsa om manliga huvudpersoner och valde aktivt bort böcker 

som hade kvinnliga huvudkaraktärer, medan flickors preferenser utvecklades från att de i 

årskurs 1 föredrog att läsa om flickor/kvinnor eller djur till att de i årskurs 2 och 3 inte gjorde 

någon urskiljning utifrån huvudkaraktärens kön (Brink, 2005, ss. 189–193). Att pojkar, och i 

viss mån flickor, föredrar att läsa om pojkar är något som stödjs av tidigare forskning, vilken 

också visar på att barn ser flickor och kvinnor som mindre betydelsefulla än pojkar och män 

(McCabe, et al., 2011, s. 200). ”Om man tittar på de populäraste titlarna” skriver Brink 

”finner man att cirka 50 procent har en manlig huvudperson, 15 procent en kvinnlig 

huvudperson, medan 20 procent har både en kvinna och en man eller ett >>kollektiv<< som 

huvudperson”[sic.] (Brink, 2005, s. 193). Det senare är enligt Nikolajeva vanligt (Nikolajeva, 
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2004, s. 98), trots att undersökningar visar att vänskap över könsgränserna är förhållandevis 

ovanligt i verkligheten (ibid., ss. 103–104). Nikolajeva kommenterar att för pojken fyller 

flickan vacuumet efter den fysiskt eller emotionellt frånvarande föräldern. Förhållandet är 

ojämlikt och kan liknas vid förhållandet mellan hjälten och prinsessan (ibid., s. 104). Detta 

stödjs av Davies som skriver att pojkar/män i berättelser oftast spelar mer komplexa roller 

som har större frihet, medan flickornas/kvinnornas frihet är beroende av pojkarnas/männens 

godkännande (Davies, 2003, s. 66).  

3.1.1. Kläder 

Det finns en fysisk aspekt av genuspositioneringen som innefattar till exempel frisyr och 

kläder. Normen för frisyrer innebär att pojkar förväntas ha kort hår och flickor långt. Likaså är 

pojkkläder byxor och flickkläder kjol/klänning (Davies, 2003, s. 29). Iris Young hävdar att 

kjolar och klänningar bidrar till att kontrollera flickors kroppar och ge dem det förväntade 

kvinnliga rörelsemönstret. Flickor/kvinnor har ofta har mindre fysiskt självförtroende jämfört 

med män och ett mindre öppet kroppsspråk. Till exempel konstaterar Young att kvinnor tar 

kortare steg och svänger mindre med sina armar när de går, oftast sitter med benen tätare 

ihop10 och att kvinnor, när de står stilla, står med sina ben tätare ihop än män och håller 

armarna tätare intill kroppen (Young, 1980, ss. 142–143). Ett flertal forskare har kommenterat 

att flickor förväntas (eller tvingas ifall de har skoluniform) ha kjol och sedan straffas formellt 

eller informellt för att för mycket av deras kroppar är exponerade (Davies, 2003, ss. 29–30). 

”En klänning pekar alltså ut kvinnligheten hos sin bärare”, skriver Davies, ”men den är också 

en del av den process som leder till att kvinnligheten skrivs in i flickornas kropp" (ibid., s. 

30). Bestraffningen får effekten att flickor begränsar sig själva och inte leker fysiska lekar i 

samma utsträckning. 

Anna Grettve har studerat hur klänningar skildras i barnlitteraturen och skriver att 

barnkaraktärers kläder ofta positionerar dem socialt och kulturellt på ett, från författarnas sida, 

mycket medvetet sätt (Grettve, 2008, s. 38). ”Mer intressant är det då” skriver hon ”att studera 

hur övriga personer i berättelsen agerar och är klädda – det vill säga vad som pågår under ytan 

och vid sidan av den ideologiska huvudfåran” (ibid.). I en av böckerna i Grettves studie, Tilda 

med hallonsaft och tjejkraft, är barnen likadant klädda oavsett kön, med undantag för att 

flickorna har könsmarkerande hårband i håret. De vuxnas klädsel är mer genusstereotyp; 

                                                           
10 Jämför med det i media nyligen uppmärksammande fenomenet ”manspreading”, vilket innebär att män ofta 

tar upp mer sittplats än de behöver genom att skreva med benen. Uttrycket används även i överfördbemärkelse 

för hur män generellt tar större plats i det offentliga rummet (Nationalencyklopedin, u.å., uppslagsord 

Manspreading). 
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mammans klänningar med naturmotiv knyter, enligt Grettve, henne till den privata sfären, 

medan männens kläder är antingen ”opersonligt kodade” eller uniformer som konnoterar 

offentlighet (Grettve, 2008, s. 38). 

Genuspositioneringen består alltså av fysiska attribut, val av aktiviteter, rörelsemönster, men 

även, skriver Davies, av vilka känslor som kopplas till det egna genuset (Davies, 2003, s. 34). 

Refererar vi till Stephens/Nikolajevas schema (fig. 1) ovan så är den manliga normen 

aggressivitet, känslokyla och styrka, medan den kvinnliga är undfallenhet och emotionalitet. 

Flickors/kvinnors norm är dessutom att vara vackra, d.v.s. vara ett potentiellt objekt för det 

manliga subjektets blick (Young, 1980, ss. 153–154). 
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4. Material 
Urvalet av primärlitteratur har gjorts utifrån vinnarböckerna i Bokjuryn 2014 och 2015. 

Bokjuryn var under 1997–2015 ett årligt projekt av Kultur i Väst där barn och unga fick rösta 

på sina favoriter bland årets svenska bokutgivning. Vinnare utsågs i olika kategorier, varav 

kapitelböcker 6–9 år var en (Kultur i Väst, u.å.). Utifrån vinnarna i denna kategori har 

ytterligare urval för denna studie gjorts utifrån textmängd och tänkt användningsområde. De 

allra kortaste texterna har valts bort, likaså högläsningslitteratur. Vidare har, i de fall samma 

bokserie finns representerad bland båda årens vinnare, 2015 års böcker prioriterats så att 

endast en bok av varje serie ingår i studien. Till slut har böcker som inte primärt har 

människor som huvudkaraktärer valts bort. Ansatsen har varit att få ett representativt urval av 

samtida böcker som barn själva väljer att läsa och säger sig tycka om, till skillnad från till 

exempel utlåningslistor från biblioteken vilka bara visar de böcker som lånas och inte säger 

något om vad barn läser, och än mindre vad de uppskattar. Efter sorteringen återstår sju 

stycken texter med ett sidantal på mellan 80 och 163 sidor som generellt används som 

egenläsning för läskunniga barn runt 6–9 år11: 

De sju titlarna är: 

Dahlin, Petrus (2014). Åska på Solsidan. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Hallberg, Linn (2014). Sommaren med Sigge. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Lundberg Hahn, Kerstin (2015). Mandelhjärtat. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Mortensen, Suzanne (2015). En häxa sitter barnvakt. Stockholm: B. Wahlströms 

Olczak, Martin (2014). Bergtroll på slottet. Stockholm: Rabén & Sjögren 

Widmark, Martin (2015). Fängelsemysteriet. Stockholm: Bonnier Carlsen 

Widmark, Martin (2015). Nelly Rapp och häxornas natt. Stockholm: Bonnier Carlsen 

 

Petrus Dahlins bok Åska på Solsidan är del 12 i en serie som följer den moderlösa och 

enfotade Kalle Skavank (det senare har gett smeknamnet) som har en kioskdeckar-byrå 

tillsammans med sin kusin Dilsa. I Åska på Solsidan får de båda i uppdrag att undersöka 

stölder som skett ur ett dödsbo. Uppdragsgivare är en man som misstänker sina båda syskon 

för att ta för sig av den avlidna moderns saker.  Kalle löser fallet genom psykologisk insikt 

och identifikation och får alla tre syskonen att erkänna att de tagit saker som de har 

känslomässig anknytning till.  

                                                           
11 För kompletta listor av vinnarböckerna 2015 och 2014, se 
http://www.barnensbibliotek.se/tabid/1302/Default.aspx och 
http://www.barnensbibliotek.se/tabid/1199/Default.aspx 

http://www.barnensbibliotek.se/tabid/1302/Default.aspx
http://www.barnensbibliotek.se/tabid/1199/Default.aspx
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Sommaren med Sigge av Linn Hallberg är del 12 i en långserie med årligt utkommande 

böcker. Serien har också en spin-off med än mer lättlästa böcker. Titelkaraktären Sigge är en 

häst, men huvudkaraktären är flickan Elina som rider Sigge. I boken ordnar Elinas mormor 

och morfar så att hon kan låna Sigge under en sommarvecka på landet. 

Mandelhjärtat är andra fristående boken om Oscar, i vilken Oscar inser att han väldigt gärna 

vill ha en hund. Han hamnar i en konflikt med sin flickvän Bie då han tror att hon är mer 

förtjust i hans bästa kompis Hugo, men efter ett samtal löser sig det. Oscars föräldrar avslöjar 

att en av anledningarna till att han inte kan få en hund är att de väntar ytterligare ett barn. 

Istället skaffar Oscars mormor en hund som Oscar kan sköta om.  

En häxa sitter barnvakt är första delen i serien om häxan Maja Stormhatt. Serien följer Maja, 

men huvudkaraktär i den här boken är åttaåriga Danne vars föräldrar är borta över natten och 

som Maja kommer för att sitta barnvakt för. Maja tar med sig Danne på en midnattsutflykt på 

sin kvast, de stöter på Majas ärkefiende och utkämpar en strid mot henne, efter vilken de 

återvänder hem.  

Martin Olczak har skrivit Bergtroll på slottet, vilket är del två av fyra i serien Spådomen om 

Jack. Boken är inte fristående, till skillnad från många andra serier för barn, utan vissa 

aspekter av omständigheterna som (jag antar) har presenterats i bok nummer ett förblir 

oförklarade. I bokens inledning sitter Jack tillsammans med sin talande drake gömd i ett snår 

nyponbuskar.  Jacks vuxna moster dyker upp tillsammans med en vätte. De tar sig till ett 

hemligt bibliotek under slottet där de hittar en bok om svartkonst, förstenar ett bergtroll och 

går vidare i äventyret. Boken har varken traditionell början eller slut, utan är ett utsnitt av den 

längre berättelsen som serien utgör. 

Fängelsemysteriet av Martin Widmark är del 24 i den populära långserien om Lasse-Majas 

detektivbyrå. Seriens böcker ligger sedan flera år i bibliotekens topplistor för utlåning och har 

under flera år varit vinnarböcker i Bokjuryns omröstning. Böckerna utspelar sig i den fiktiva 

småstaden Valleby där barnkaraktärerna Lasse och Maja har en privatdetektivbyrå. I 

Fängelsemysteriet ombeds Lasse och Maja hjälpa Vallebys präst med ljus- och ljudteknik för 

hans uppsättning av Hamlet med de tre internerna på stadens fängelse. När fångarna rymmer 

under premiären löser Lasse och Maja mysteriet med hur rymningen gått till och leder jakten 

som slutar i Vallebys djuraffär, där rymlingarna avvikit från sin flyktplan för att rädda djuren 

vid en brand. 
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Martin Widmark står även bakom serien om Nelly Rapp, i vilken Nelly Rapp och häxornas 

natt är del 15. Boken följer Nelly Rapp som återvänder till sin gamla skola för monsteragenter 

tillsammans med sin kompis Valle som håller på att slutföra sin utbildning, sin farbror 

Hannibal samt sin före detta lärare LENA-SLEVA. LENA-SLEVA blir inbjuden att dinera 

hos häxmästaren Greve Jörken Klopp som vill oskadliggöra kvinnor som är arga över 

ojämställdheten i samhället genom att förvandla dem till häxor och skicka iväg dem till 

Blåkulla, varifrån de aldrig kommer tillbaka. (I slutet av boken framkommer att greven inte 

tror att Blåkulla existerar.) Genom att använda sina kunskaper i örtmagi förhindrar Valle att 

kvinnorna kan resa och Nelly tar ifrån greven hans magiska krafter.  
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5. Resultat och diskussion 

5.1. Makt 

I min analys kommer jag utgå ifrån Foucaults teorier om att det finns en maktspänning i alla 

relationer (Foucault, 2002, s. 103), men förutsätter, till skillnad från Foucault, att individers 

medvetenhet om sin placering i det hierarkiska genussystemet ger en känsla av inneboende 

makt, d.v.s. power-to, alternativt avsaknad av makt, vilket kommer till uttryck i individens 

handlingar. Jag hävdar att det är denna maktresurs som ger pojkar/män självförtroende att 

dominera, samtidigt som genuskontraktet tillsammans med flickors och kvinnors brist på 

makt leder till att de agerar undfallande och därmed legitimerar pojkarnas/männens 

maktutövning. 

Att göra en djupare psykologisk analys på litterära karaktärer är naturligtvis inte meningsfullt, 

då de, även om de är runda och välskrivna, inte har avsikter utanför texten. En mimetisk 

läsning av karaktärerna kan dock avslöja författarens avsikter med texten såväl som hens 

omedvetna uppfattningar, samt spegla samtidens normer och värderingar.  

Utifrån dessa grundtankar har jag sammanfört Stephens/Nikolajevas tabell (fig. 1) som visar 

den heterosexuella matrisen med mina tankar om inneboende makt, d.v.s. power-to, och 

feminismens tankar om över-/ underordning i egna matriser (fig. 4 och 5). Dessa tar hänsyn 

till hur individen (i förekommande fall barnkaraktären) upplever sig själv och sin roll i 

samhället, och utgår ifrån dikotomierna överordnad - underordnad, proaktiv - responsiv, 

dominant - undfallande, självcentrerad - omvärldsorienterad. 

Fig. 4 – Matris för flickrollen, skapad för denna uppsats utifrån ett könsmaktsperspektiv. 
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Flickans normativa roll är att vara underordnad i det hierarkiska genussystemet. Enligt 

Hirdmans definition av genuskontraktet överlåter flickan sin makt till pojken och agerar 

passivt och undfallande, vilket Stephens/Nikolajeva pekar på i sin tabell (fig. 1). 

Flickkaraktärer som faktiskt är normbrytande ställer krav på att maktbalansen i pojk-

flickförhållandet förskjuts så att flickan ges utrymme att vara dominant och ledande, på 

pojkkaraktärens bekostnad.  Detta ger också författaren frihet att göra flickkaraktären 

normbrytande på andra sätt, men tillägnandet av en känsla av makt (power-to) är central. 

Det finns i många texter ett alternativt normbrytande, vilket innebär att manligt kodade 

egenskaper tillskrivs kvinnliga karaktärer och vise versa. Maria Österlund pekar på att en 

vanlig strategi när man vill förändra genusdynamiken eller stärka flickkaraktärer är att 

maskulinisera dem, vilket Österlund hävdar är att stänga in flickan i en annan sorts stereotyp 

roll (Österlund, 2008, ss. 13–14). Denna typ av förändring har jag valt att kalla falskt 

normbrytande då den inte innebär någon förändring i maktbalansen. Exempel på falskt 

normbrytande är till exempel att trollet i Bergtroll på slottet benämns med kvinnligt 

pronomen (Olczak, 2014, s. 70), men inte i övrigt är kvinnligt genuskodat. Även vissa former 

av tillskrivande av känsloyttringar hos pojkar kan vara falskt normbrytande, mer om detta 

nedan. 

Fig. 5 – Matris för pojkrollen, skapad för denna uppsats utifrån ett könsmaktsperspektiv. 

 

 

Matrisen för pojkkaraktärer visar på normativa pojkar som är överordnade i genushierarkin 

och som, genom vetskap därom, ges självförtroendet att vara dominanta och proaktiva. En 

äkta normbrytande pojkkaraktär svarar mot flickan genom att överlåta delar av makten och 

utrymmet på bekostnad av den egna makten, medan det vanligare är att narrativet är falskt 

normbrytande och tillskriver kvinnligt kodade egenskaper till pojkkaraktären.  
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Eftersom vad som här i första hand studeras är hur karaktärerna positionerar sig gentemot 

karaktärer av motsatt kön, är det lättare att dra slutsatser från de fem böcker där det finns 

barnkaraktärer av båda könen. Dock kan en analys göras även av de andra, nämligen En häxa 

sitter barnvakt och Sommaren med Sigge. I den senare finns en manlig rollfigur i form av 

hästen Sigge, vilket jag kommer diskutera närmare. 

Danne i En häxa sitter barnvakt är fylld av självförtroende. Han tycker att kan klarar sig utan 

barnpassning och är full av tillförsikt inför framtiden (Mortensen, 2015, s. 7). Den vuxna 

kvinnliga karaktären, häxan Maja, som i egenskap av barnvakt och dessutom vuxen borde 

vara i en maktposition, ger vid olika tillfällen Danne utrymme att vara aktiv och kompetent. 

Han får i uppdrag att leta upp rätt trollformel (ibid., s. 33) och hon skickar ut honom för att 

undersöka ett udda ljud med repliken ”’Nej, nu har du chansen att vara riktigt modig’” (ibid., 

s. 97), vilket han gör trots att han är mycket rädd. Bokens lösning kommer också tack vare att 

Danne, då Maja inte har nog kraft (makt) nog att rädda en förtrollad hund, agerar proaktivt 

och lyckas bryta förtrollningen genom att spela på Majas trollflöjt (ibid., ss. 85–86). Det leder 

till att Danne får både gåvor (ibid., s. 87) och beröm: ”’Vi var både modiga och skickliga’, 

svarade Maja. ’Speciellt du. Utan din fantastiska insats med trollflöjten hade tricket aldrig 

lyckats.” (ibid., s. 94) Trots att Maja i sin häxroll inte är en stereotyp kvinna (jag återkommer 

till detta nedan) visar hon prov på typiskt kvinnligt beteende när hon lämnar plats för att 

Danne ska kunna briljera och sedan berömmer honom. Hennes beteende ger honom utrymme 

att inta en normativt manlig position (se. fig. 5). 

I Bergtroll på slottet har karaktären Jack blivit utvald att utföra ett uppdrag. Både Jacks 

moster Betty och den andra ”kvinnliga” karaktären, d.v.s. Jacks drake Silvertass agerar 

omvårdande gentemot Jack, i enlighet med den heterosexuella matrisen (se fig. 1). Betty har 

med sig torra kläder och mat till Jack (Olczak, 2014, s. 30) och det är hon som har tänkt på att 

ha med sig ett paraply (ibid., s. 37). Silvertass tröstar Jack vid flera tillfällen (ibid., ss. 12, 39) 

och säger åt honom att vara försiktig (ibid., s. 17). Hon dömer honom inte heller när han 

misslyckas, utan omfamnar honom bara med sina vingar (ibid., s. 26). Betty är gruppens 

ledare och tar beslut, oftast p.g.a. att hon har större erfarenhet och kunskap (ibid., ss. 39, 50, 

54, 55, 68, 70). Genom sin ledarroll antar hon vissa manligt kodade egenskaper, men hon 

följer också genuskontraktet och lämnar utrymme och makt till Jack för att till exempel låsa 

upp den hemliga dörren (ibid., s. 54). Betty visar tecken på att vara en normbrytande karaktär, 

men ges inte utrymme av Jack som från sin överordnade position ifrågasätter henne vid flera 

tillfällen (ibid., ss. 50, 52) trots att han uppenbarligen är mindre insatt i situationen. I enlighet 
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med den heterosexuella matrisen tar Betty inte illa upp. När det kommer till att gruppen måste 

rädda sig ifrån en farlig situation backar Betty ifrån sin ledande aktiva roll och förordar att fly 

(ibid., s. 70, 73), vilket är normativt kvinnligt aggressionshämmat beteende (se fig. 1). Det är 

istället den manliga vätten Rurik som tar makten genom att leda gruppen ”-Fortare, fortare! 

skrek Rurik.” (ibid., s. 71) och genom sin list är det han som besegrar trollet, efter vilket Betty 

uppfyller sin normativt kvinnliga roll och berömmer honom (ibid., s. 79). 

I Sommaren med Sigge är Elina ensam mänsklig centralkaraktär, vid sidan av hästen Sigge, 

som blir den manlige motspelare vars närvaro positionerar henne som normativ flickkaraktär 

(se fig. 4). Elinas makt är svag. Hon kontrolleras av vuxenvärlden mot vilken hon gör små 

försök att protestera till exempel. genom att bli sur på sin mormor: ”Elina vill protestera, hon 

vill säga att mormor inte förstår. […] Men mormor verkar inte bry sig om Elinas arga min.” 

(Hallberg, 2014, s. 37) När hon inte får något gensvar släpper Elina sin ilska, d.v.s. agerar 

undfallande, vilket är kvinnligt beteende enligt Stephens/Nikolajevas tabell (fig. 1). Hon visar 

också tecken på kvinnligt normativ omvärldsorientering då hon sätter sin lillasysters behov 

före sina egna och går med på att hjälpa henne, trots att hennes första önskan är att vara ensam 

(ibid., ss. 36–40). Hon gör försök att klättra i makthierarkin, men då på bekostnad av systern, i 

förhållande till vilken hon både har högre ålder och mer kunskap. Foucault pekar på hur makt 

är nära förbundet med kunskap (Nilsson, 2008, s. 84) och Elina använder här sin större 

kunskap för att skaffa sig större makt, på samma sätt som Betty i Bergtroll på slottet får en 

naturlig ledarposition genom bättre kunskaper om gruppens situation. 

Elina uppfyller den kvinnliga omvårdande genusnormen i sin skötsel av hästarna och hon 

försöker också uppfostra Sigge, men han avfärdar hennes försök att ta kontroll över honom 

vid flera tillfällen (Hallberg, 2014, ss. 29, 34, 45, 47), vilket pekar ut honom som innehavare 

av makt trots att hon är människa och han är häst. Frågan är ifall positionerna hade förskjutits 

ifall hästen var ett sto eller Elina en pojke. Potentiellt influerar Sigges maskulina status hur de 

interagerar. Elina behandlar också Sigge som en kärlekspartner och fokuserar i mycket stor 

utsträckning på hans behov på bekostnad av sina egna, till exempel känner hon att det är 

jobbigt att underhålla honom (ibid., s. 51) samtidigt som hon är villig att avstå allt annat för 

att ”bara vara med Sigge” (ibid., s. 93). 

Elina visar sig normativt kvinnlig genom att vara responsiv och vid flera tillfällen söka stöd i 

den kontrollerande vuxenvärlden när hon känner sig osäker i sin roll som hästskötare (ibid., 

ss. 35, 52, 99–100). Hon styrs inte av egna impulser och tillstår dessutom att hon känner sig 
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tryggare i den passiva, reaktiva roll hon har på ridskolan (ibid., s. 87). Också här stämmer 

hennes beteende med den heterosexuella matrisen (fig. 1). Hennes karaktär utvecklas dock 

och vid ett senare tillfälle backar hon inte som tidigare när Sigge utmanar henne (Hallberg, 

2014, s. 53). I detta får hon stöd av sin mormor: ”-Då gäller det att inte ge upp, säger mormor. 

Eller hur?” (ibid., s. 62) Elina hittar ökat självförtroende genom maktutövningen och Sigge 

fogar sig (ibid., s. 68).  

I en situation reagerar Elina kraftfullt på att vännen Mattis inte erkänner hennes starkare 

position vilket leder till att Elina agerar självcentrerat och aggressivt, i brott mot 

genusnormen. Omgående känner hon sig skyldig och förebrår sig själv (ibid., ss. 115–119), 

vilket tillsammans med annat undfallande beteende är kvinnligt kodat i den heterosexuella 

matrisen. Transgressionen får konsekvenser då de båda vännerna tappar bort sig i skogen, 

vilket blir en omväxlande hotfull och kittlande upplevelse (ibid., ss. 120–135), men slutar med 

ett tryggt återvändande till hemmet (ibid., s. 137). 

Kalle Skavank och hans kusin Dilsa i Åska på Solsidan är det karaktärspar i de sju böckerna 

som tydligast representerar en normativ maktpositionering. Kalle utövar makt över Dilsa, 

vilket hon, i enlighet med den heterosexuella matrisen svarar undfallande och fogligt på. Kalle 

förväntar sig till exempel att Dilsa står till hans förfogande, vilket han visar genom att ringa 

henne nio gånger i följd (Dahlin, 2014, s. 22). När hon ifrågasätter honom ger han henne 

order: ”Sätt dig ner” (ibid.) och blir irriterad/arg då hon tar för sig av talutrymmet ”Avbryt 

inte, låt mig prata till punkt nu, säger jag.” (ibid.) Inför hans reprimand backar hon (i enlighet 

med kvinnans roll i den heterosexuella matrisen) och tystar sig själv, både i ord ”Oj, nu avbröt 

jag visst igen” och fysiskt genom att hålla handen för munnen (ibid.). Dilsa visar också vid 

flera tillfällen i texten på ’the rule of anticipated reactions’ genom att känna av Kalles 

känsloläge (intuition tillhör det feminina i Stephens/Nikolajevas matris (fig. 1)) och föregripa 

hans reaktion genom att ge honom det han vill ha. Vid ett tillfälle blir han irriterad över att 

hon bryter mot genuskontraktet genom att visa på sin intellektuella förmåga istället för att ge 

honom utrymme att briljera: 

En djup suck pyser ur min mun. Hon är så irriterande min favoritkusin. Dilsa fattar så klart 

vad jag menar. Hon är smart, och hon är så snabb att hon inte ens orkar vänta på min 

förklaring. Och det är just det som är så irriterande och bra på samma gång. Utan hennes 

hjärna hade vi inte löst många av våra fall. Men såna här gånger blir jag galen. Jag vill ju 

ha lite beröm ibland, jag också. (ibid., s. 24) 
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Hon ger honom då, trots att han inte använt några aktiva maktmedel, utan istället med sin 

suck visat (hotat med) sina förutsättningar till maktresurser, det beröm han kräver: ”-Du har 

helt rätt! Jättebra spanat, kioskdeckare Kalle Skavank. ” (ibid.) 

Kalle uttrycker vid fler tillfällen irritation över Dilsas beteende, till exempel ger han henne, då 

hon inte gör som de bestämt, ”en irriterad blick” (Dahlin, 2014, s. 29). Han förväntar sig 

också hennes beundran och uttrycker missnöje när hon inte blir imponerad: 

Jag pratar fort när jag berättar om vad jag kommit på. Fort och högt, jag har svårt att dölja 

stoltheten över vad jag kommit fram till. – Är du färdig nu? frågar hon. – Ja … det tror jag, 

svarar jag, förvånad över att hon inte låter imponerad.” (ibid., s. 63) 

Kalles reagerar kraftigt då Dilsa bryter mot genuskontraktet genom att anta manliga 

egenskaper som proaktivitet, rationalitet och analytiskt tänkande, och från sin överordnade 

position som pojke/man ser han det som sin rätt att återta sin maktposition genom att försvaga 

hennes. Istället för att kräva utrymme och makt, vilket hade gjort henne till en normbrytande 

karaktär, har författaren låtit henne gång på gång uppfylla genuskontraktet och återta sin 

normativt kvinnliga position som den som berömmer, vårdar och upplåter utrymme till 

mannen (fig. 4). Att Kalle, i citatet ovan, kommenterar hur smart och snabb Dilsa är, är falskt 

normbrytande då ingen omfördelning av makten sker (se fig. 5). 

I Fängelsemysteriet smälter de två karaktärerna Lasse och Maja samman till en kollektiv 

centralkaraktär som vid många tillfällen tänker och handlar gemensamt: ”Lasse och Maja 

tvekar först inför den stränga rösten.”(Widmark, 2015a, s. 24), ”den här rösten känner de 

igen.”(ibid., s. 25), ”De tittar upp längs den höga muren medan de springer.”(ibid., s. 84) Vid 

flertalet tillfällen ger oss berättarrösten inblick i hur de var och en funderar och agerar, och ur 

ett genusmaktperspektiv finns saker att lyfta för diskussion. Lasse visar irritation över vad 

Maja säger genom att sucka (ibid., s. 18) och skynda på henne (ibid., s. 21), vilket visar att 

han har större makt (power-to). Maja berömmer, i likhet med flera andra av de studerade 

flickkaraktärerna, sin manlige motspelare med ett ”Smart, Lasse!”, trots att hon är lika 

delaktig som han i vad som just har sagts (ibid., s. 85). Lasse framstår även som ledaren av de 

två. Dels är det han som har tagit emot telefonsamtalet från uppdragsgivaren (ibid., s. 19), det 

är han som ringer på porttelefonen (ibid., s. 24) och han som frågar varför de blivit ditkallade 

(ibid., s. 27). Värt att nämna är också att de två karaktärernas namn alltid står i den fasta 

konstruktionen ”Lasse och Maja”, aldrig i omvänd ordning. Sammantaget finns alltså trots 

deras kollektiva persona en tendens att de båda barnen agerar i enlighet med samhällets 

genusnormer. 
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I Nelly Rapp och häxornas natt har författaren valt ett feministiskt tema för texten. Genom att 

visa hur bokens vuxna kvinnor uppskattar även den obehagliga grevens uppmärksamhet och 

till exempel som LENA-SLEVA byter ut sina vanliga kläder mot finklänning och höga 

klackar och talar med ljusare röst (Widmark, 2015b, ss. 35, 36, 41) synliggörs 

genuskontraktet. I kapitlet ’Nelly blir arg’ blir Nelly alltmer upprörd över hur greven 

behandlar kvinnorna nedlåtande och att de ställer upp på det och ”larvar sig” (ibid., s. 41). När 

Nelly pekar på könsmaktsordningen möts hon av oförstående från de manliga karaktärerna, 

även den jämnårige Valle: ”Jag tycker han verkar snäll, svarade Valle.” (ibid., s. 44) ”Vilket 

äckel han är! viskade jag, Hannibal och Valle tittade oförstående på mig.” (ibid., s. 42) Hon 

för flera inre kommenterande monologer: ”Är det bara för att jag är tjej som jag hör hur 

greven behandlar sina gäster? tänkte jag.” (ibid., s. 43), ”Jag suckade tungt och vände mig till 

Valle för att förklara hur det kunde kännas att som tjej alltid få lyssna på hur andra pratade om 

hur man såg ut!” (ibid., s. 44) Nelly blir upprepat tystad av farbror Hannibal och Valle håller 

vid ett tillfälle för Nellys mun för att tysta henne. Det slutar med att hon på eget initiativ 

återvänder till den förväntade rollen: ”Farbror Hannibal tittade bekymrat på mig som inte 

kunde hålla mina känslor i styr. Då förstod jag att jag måste försöka lägga band på mig.” 

(ibid., s. 52) Enligt Nikolajeva är det vanligt att kvinnliga karaktärer ges viss frihet att anta 

manliga egenskaper, men att de sedan, av den patriarkala omgivningen, tvingas tillbaka till 

normativiteten (Nikolajeva, 2004, s. 130). Detta kommenteras även i Österlunds avhandling 

där hon skriver att det för jämviktens skull är önskvärt att ”[f]licktypen som stör 

könsordningen ordnas igen in på sin givna plats” Hon refererar till detta som ”återanpassning 

till kjolstadiet” (Österlund, 2005, s. 280). Nellys uttryck av aggressivitet hör till manlighet i 

den heterosexuella matrisen och möts av oförstående från omgivningen. Efter det att hon 

tystas ger Nelly inte uttryck för någon ilska, däremot är de tre vuxna kvinnokaraktärerna 

fortsatt upprörda över missgynnande samhälleliga patriarkala strukturer (Widmark, 2015b, s. 

54). 

LENA-SLEVA är, liksom Maja i En häxa sitter barnvakt, häxa, och de andra två vuxna 

kvinnorna är på väg att ges häxkrafter. Häxan är traditionellt är en form av grotesk kvinna 

som står utanför samhället och har nära band till naturen. I den uppdaterade form som här 

presenteras vägrar häxorna anpassa sig till den heterosexuella matrisen, till exempel avskyr 

Maja i En häxa sitter barnvakt att städa (Mortensen, 2015, s. 13) och ställer inte upp på 

gängse skönhetsnormer som att vårtor är fult (ibid., s. 26). Hon bryter också mot normer om 

hur kvinnor ska bete sig genom att trycka i sig fyra kanelbullar så att smulorna yr (ibid., s. 28) 

I Nelly Rapp och häxornas natt är LENA-SLEVA en traditionell häxa med kunskaper om 
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magiska örter (Widmark, 2015b, ss. 17–18), medan de andra är en lärare och en 

banktjänsteman som önskar bli häxor, vilket skulle ge dem större makt att ”ta hämnd på alla 

mansgrisar” (ibid., s. 73). De är arga över samhällets patriarkala strukturer, vilket är 

anledningen till att greven vill skicka dem till Blåkulla. Genom att skildra kvinnliga 

karaktärer i form av häxor skapar författarna litterära gestalter som, ifall de hade benämnts 

kvinnor, hade utmanat genusnormerna, men som genom att benämnas häxor står utanför den 

heterosexuella matrisen och därigenom inte tänjer på gränserna för hur kvinnor ”får” bete sig. 

Häxorna faller därmed under det falskt normbrytande (fig. 4) då man bedömer hur de förhåller 

sig till genusmaktstrukturer. 

Berättelsens upplösning är problematisk då Valle, med hjälp av Nelly framkallar akut diarré 

som förhindrar att de tre kvinnorna kan fara iväg till Blåkulla, trots att det är deras vilja. Till 

och med LENA-SLEVA, som från början vill bidra till att avslöja greven, lyder hans 

befallningar och ger sig till synes villigt iväg mot Blåkulla. Valle och Nelly beslutar över 

kvinnornas huvud vad som är bäst för dem, men kvinnorna kommenterar inte detta alls 

(Widmark, 2015b, s. 101), utan låter sig ledas, d.v.s. trots att deras ilska grundar sig i 

patriarkala orättvisor följer de den heterosexuella matrisen och agerar fogligt och undergivet 

när både greven, och senare Valle och Nelly tar beslut för dem. Noterbart är att namnet 

LENA-SLEVA genomgående är skrivet med versaler. Det är oklart varför, men kan vara en 

markering av makt eller utrymme.  

I Mandelhjärtat flankeras huvudpersonen Oscar av ytterligare två barnkaraktärer, kompisen 

Hugo och flickvännen Bie. Förhållandet mellan de tre är komplicerat och en av 

handlingstrådarna behandlar en kärlekstriangel som Oscar fantiserat ihop. Den andra tråden 

handlar om att Oscar önskar sig en hund och på många sätt är Oscars åtrå för Bie, som han 

tror har svikit honom (Lundberg Hahn, 2015, ss. 98–100), lik hans åtrå för hunden och det ena 

objektet kan ersätta det andra: ”Om jag hade haft en hund nu skulle det ha känts lite bättre. Då 

hade jag åtminstone haft en vän i världen som inte svek mig. En hund kan man lita på.” (ibid., 

s. 100) Oscars selfie med hunden Harry (ibid., s. 109) speglar den bild som Hugo tar på sig 

och Bie (ibid., s. 85), en bild som är en av anledningarna till att Oscar tror att de två är 

tillsammans. Oscar objektifierar Bie genom att inte göra henne delaktig i processen att göra 

slut eller att tala med henne om vad hon vill eller känner. Bie vägrar dock kuva sig eller 

erkänna att hon gör något konstigt: ”-Hörru du, sa Bie. Jag får väl gilla Hugo hur mycket jag 

vill. Du gillar ju också Hugo. Eller hur?” (ibid., s. 146) Genom att hon vägrar foga sig och bli 

kontrollerad av Oscar agerar hon normbrytande enligt min matris (fig. 4), vilket Oscar godtar. 



LXAG75 Med handen för munnen Anna Molinder 

22 

Detta gör även honom normbrytande (fig. 5) då han är villig att överlåta makt till henne. 

Oscar visar även prov på andra sorters normbrytande beteende. Han är omvärldsorienterad i 

hur han oroar sig för sitt ofödda småsyskon (ibid., ss. 132, 134) och även använder sin 

magiska önskan för att skydda det på bekostnad av att önska sig en hund (ibid., s. 134).  

I vissa situationer agerar Oscar normativt, till exempel då han proaktivt hanterar en hund som 

kommer springande. Han kommenterar t.o.m. att han ”tog tag i situationen” och ”var helt 

cool, som om jag var värsta hundexperten” (ibid., s. 29). Han agerar även normativt och 

självcentrerat då det blir ett missförstånd och andra människor tror att den hund som Oscar 

fantiserat ihop finns på riktigt och håller på att drunkna. Istället för att erkänna så smiter han 

iväg för att undvika att känna sig pinsam (ibid., ss. 74–77) och istället för att fundera på 

välbefinnandet för joggaren som vadar ut i den kalla dammen klagar Oscar på att ”Efter en 

liten stund blev det väldigt obekvämt att sitta på huk [och gömma sig]” (ibid., s.78). Liksom 

Elina i Sommaren med Sigge är han utsatt för vuxenvärldens makt då hans föräldrar 

bestämmer att han inte får den hund han önskar sig, men till skillnad från Elina fogar sig inte 

Oscar i de vuxnas beslut. Elinas blir arg på sin mormor, men känslan avtar fort och hon fogar 

sig till vuxenvärldens vilja och ”glömmer att vara sur” (Hallberg, 2014, ss. 37–38). Oscar 

springer istället hemifrån (Lundberg Hahn, 2015, s. 39) och fortsätter sedan vara arg på sin 

pappa samtidigt som han berättelsen igenom håller fokus på sin önskan om en hund.  Hans 

normativt maskulina beteende ger också utdelning då hans mormor till slut skaffar en hund 

som blir delvis hans (ibid., ss. 152–153). Mandelhjärtat är dock den bok som ger flest prov på 

normbrytande beteende hos karaktärerna, läst utifrån mina matriser (fig. 4 och 5). 

Ett mönster som framträder tydligt är att även i de böcker som ger utrymme för maktutövning 

till karaktärer av båda könen är det de manliga karaktärerna som löser problemet i handlingen 

så att texten får ett lyckligt slut. Detta är fallet i En häxa sitter barnvakt då Maja bokstavligt 

talat har förlorat sin kraft/makt och Danne istället agerar (Mortensen, 2015, s. 85). I Nelly 

Rapp och häxornas natt är det Valle som till slut använder sin kunskap för att förhindra att 

kvinnorna far iväg (Widmark, 2015b, s. 74) och i Åska på Solsidan är det Kalle som förstår 

”hur allt måste hänga ihop” (Dahlin, 2014, s. 85). I Bergtroll på slottet är det inte 

centralkaraktären Jack, utan istället den manlige vätten som överlistar det hotande trollet 

(Olczak, 2014, s. 77). Lasse och Maja, som oftast fungerar som en kollektiv karaktär, löser 

även brottet tillsammans genom att komplettera varandras tankegångar (Widmark, 2015a, ss. 

70–75), men det är Maja som ifrågasätts av polismästaren: ”Det låter ju trovärdigt 

alltsammans. Men missar du inte en liten detalj, Maja? Maja tittar oförstående på honom. – 
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Han menar var är hålet? säger Lasse.” (ibid., s. 74) Mönstret tyder på att flickor i den mån de 

tillåts vara aktörer, begränsas i sin maktutövning och att pojkarna/männen tar över när det blir 

skarpt läge.  

5.1.1. Utrymme 

En aspekt av hur författaren har valt att fördela makten mellan pojk- och flickkaraktärerna är 

hur narratologin är konstruerad, vilket, enligt Nikolajeva är ”avgörande för vår uppfattning, 

förståelse och tolkning av litterära texter” (Nikolajeva, 2004, s. 145). Naturligtvis tilldelas den 

karaktär som står som berättare ett större mått av makt, då det är ur hens perspektiv som 

läsaren får ta del av berättelsen. Det är därför intressant att granska hur könsfördelningen ser 

ut mellan pojkar och flickor som centralkaraktärer och berättarröster i de studerade texterna. 

Av de sju granskade böckerna finns i fyra (Mandelhjärtat, Åska på Solsidan, Nelly Rapp och 

häxornas natt och Fängelsemysteriet) både pojk- och flickkaraktärer. I ytterligare en, 

Bergtroll på slottet, har huvudkaraktären Jack en motspelare i form av sin moster Betty. Hon 

är utifrån bilderna betydligt äldre än Jack, gissningsvis i tidiga tjugoårsåldern, och benämner 

honom ”grabben” (Olczak, 2014, s. 30). Samtidigt positionerar hon sig som motståndare till 

vuxenauktoriteten genom att säga ”Föräldrar vet inte alltid bäst.” (ibid., s.33). Vidare har hon 

likadana kläder som Jack, se 5.3. nedan, och jag kommer här behandla henne som Jacks 

motspelare och en av barnkaraktärerna. Av de kvarvarande två böckerna har en bara flickor 

som barnkaraktärer12 (Sommaren med Sigge,) och en endast en pojkkaraktär samt en häxa, 

vilket är en typ av karaktär som varken tillhör barn- eller vuxenkategorin då hon varken är 

vuxet ansvarstagande eller barnsligt bekymmersfri. 

Att det förekommer barnkaraktärer av båda kön i de flesta texter är dock av mindre vikt. Vad 

som bör granskas är istället vem eller vilka som kan anses vara centralkaraktärer, d.v.s. 

oumbärliga för handlingen (Nikolajeva, 2004, s. 100). Ytterligare aspekter att undersöka är 

vem som är berättare och vem som är narrator, d.v.s. ur vems synvinkel berättelsen är skriven. 

I En häxa sitter barnvakt är Danny centralkaraktär och narrator. Det senare visas genom att 

texten avslöjar Dannys inre monolog och känslor: ”Danne tyckte riktigt synd om sig själv. 

[…] Han hade fyllt åtta år och kunde visst vara ensam en stund. Men varför måste mamma 

och pappa resa bort över natten?” (Mortensen, 2015, s. 7) Hans förståelse av häxan Majas 

ankomst är också färgad av hans gradvisa förståelse av att hon är en häxa: ”En svartklädd 

figur på en kvast” (ibid., s. 8) ”En främmande tant med stor haka och läskiga vårtor på 

                                                           
12 Dock finns en hingst som fungerar som manlig motspelare, se diskussion ovan. 
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kinderna. Hennes långa hår var lika svart som den spetsiga hatten och slängkappan.” (ibid., ss. 

8–9) ”’Du ser ut som en häxa’” (ibid., s. 10). Även Fängelsemysteriet har en opersonlig 

berättare, men här formar de båda huvudkaraktärerna Lasse och Maja en kollektiv 

huvudperson som inte går att separera. Fokalisatorn är allvetande och har inblick i alla 

karaktärernas tankar. I Åska på Solsidan är seriens titelperson Kalle Skavank personlig 

berättare och enda centralkaraktär. Bikaraktären Dilsa är inskriven och kommenteras som 

betydelsefull, ”Utan hennes hjärna hade vi inte löst många fall” (Dahlin, 2014, s. 24), men 

sammantaget ges hon begränsat utrymme. Istället visar Kalle vid flera tillfällen sin 

maktdominans över henne, se diskussion ovan. I boken ges Dilsa inte heller fysiskt utrymme 

på bilderna. Kalle finns avbildad på 15 illustrationer, medan Dilsa är med på 8 och det finns 

ingen illustration där Dilsa förekommer utan Kalle. I Nelly Rapp och häxornas natt är Nelly 

titelperson och berättare, men Valle är den runt vem berättelsen kretsar och vars 

monsteragentutbildning är anledningen till att Nelly blir bjuden till monsterakademin, vilket 

startar berättelsen (Widmark, 2015b, s. 15). Enligt Nikolajeva kan huvudkaraktären 

identifieras genom att man ser vem som genomgår en förändring (Nikolajeva, 2004, s. 94), 

och i detta fall är det Valle som tränas och till slut tar examen som monsteragent. Nelly 

genomgår ingen förändring under berättelsens gång. I Sommaren med Sigge genomgår Elina 

en förändring och vinner större självförtroende och är därför centralkaraktär och i Bergtroll på 

slottet är det Jack som är huvudkaraktär i egenskap av att vara den som berättelsen följer och 

han är även den vars namn bokserien bär. Oscar i Mandelhjärtat är också han huvudkaraktär 

eftersom han är den berättelsen följer och förekommer dessutom på 23 av 32 bilder, av vilka 

de flesta andra är av hundar eller hundaccessoarer. 

Fig. 6 – Sammanställning av utrymme utifrån könstillhörighet, pojke/ man (m) respektive flicka/ 

kvinna (f) 

 Berättare Synvinkel Centralkaraktär/ -er 

Dahlin. Åska på Solsidan. Kalle (m) Kalle (m) Kalle (m) 

Hallberg. Sommaren med Sigge. Opersonlig  Elina (f) 

Lundberg. Mandelhjärtat.  Oscar (m) Oscar (m) Oscar (m) 

Mortensen. En häxa sitter barnvakt Opersonlig Danne (m) Danne (m) 

Olczak. Bergtroll på slottet. Jack (m) Jack (m) Jack (m) 

Widmark. Fängelsemysteriet. Opersonlig Lasse/Maja (koll.) Lasse/Maja (koll.) 

Widmark. Nelly Rapp och häxornas 

natt. 

Nelly (f) Nelly (f) Valle (m) 



LXAG75 Med handen för munnen Anna Molinder 

25 

McCabe et al. (2011) visar på en övervikt av manliga centralkaraktärer i amerikanska 

barnböcker under 1900-talet, även om förhållandet visat sig mer jämställt under de senare 

decennierna. Svenska barnboksinstitutets årliga undersökningar visar också på en jämställd 

fördelning under 2014 och 2015. Trots det visar motsvarande inventering av dessa sju titlar 

alltså att i de böcker som har en central barnkaraktär är förhållandet 5 pojkar jämfört med 1 

flickor. På grund av begränsningen i antalet titlar i den här studien kan man inte dra några 

långtgående slutsatser, mer än att påpeka att fördelningen av makt i form av berättarröster och 

centralkaraktärer lutar mot pojkhållet (se fig. 6) i större utsträckning än vad de trender mot 

jämnare könsfördelning som visas av både McCabe et al. och Svenska barnboksinstitutet. Jag 

drar slutsatsen att detta är på grund av det fenomen som Lars Brink visar på i sin forskning, 

nämligen att pojkar har en stark preferens för att läsa om pojkar/män och flickor lika gärna 

läser om pojkar/män som om flickor/kvinnor (Brink, 2005, ss. 191–193). Eftersom urvalet i 

den här studien är baserat på Bokjuryns resultat där barn får rösta fram sina favoritböcker är 

det ovidkommande hur könsfördelningen ser ut i utgivna barnböcker utan resultatet reflekterar 

barnens preferenser. 

Temat med flickor/ kvinnor som tystar sig själva återkommer i tre av texterna. Maja i En häxa 

sitter barnvakt tystar sig själv genom att slå handen för munnen mitt i en mening då hon talar 

om saker hon inte borde (Mortensen, 2015, s. 14), Då Kalle avbryter Dilsa godtar hon det, ber 

om ursäkt för att hon avbröt och ”sitter tyst och väntar” på att han ska tala medan hon håller 

för sin egen mun (Dahlin, 2014, ss. 22–23). I Nelly Rapp och häxornas natt blir Nelly först 

tystad av Valle som håller för hennes mun och säger ”Andas djupt och försök att vara tyst” 

samtidigt som hennes farbror tittar ”bekymrat” på henne. Nelly beslutar då att ”lägga band” 

på sig och vara tyst (Widmark, 2015b, s. 52). Temat understryker hur flickors/kvinnors 

talutrymme är mindre än pojkars/mäns och hur upprätthållandet av normen att kvinnor ska 

vara undergivna män, enligt samhällets genuskontrakt åligger kvinnor så väl som män. 

Pojkarna/männen avbryter och tystar, men det är flickorna/kvinnorna som väljer att förbli 

tysta. Enligt Stephens/Nikolajeva (fig. 1) ingår det i den kvinnliga normen att vara foglig, 

lydig och eftergiven och handen för munnen är en symbol för det, oavsett ifall det är den egna 

handen eller någon annans. 

5.1.2. Känslor 

Enligt Stephens/Nikolajeva (fig. 1) hör emotionalitet till den kvinnliga sfären och manliga 

karaktärer är i regel känslokalla. Dock finns större utrymme för känsloyttringar för pojkar än 

för vuxna män, då de ännu inte antagit sin fulla maskulinitet. Fyra av de granskade böckerna 
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är skrivna med förstapersonsnarrativ, varav tre ur en pojkkaraktärs synvinkel (se fig. 6). 

Förstapersonsberättelsen ger läsaren tillgång till karaktärernas känslor och tankar i större 

utsträckning än en opersonlig berättarröst. Två av pojkkaraktärerna, Oscar i Mandelhjärtat 

och Jack i Bergtroll på slottet, visar upp ett omfattande känsloregister.  Jack visar på rädsla 

vid flera tillfällen (Olczak, ss. 21, 27, 28, 70), men försöker ändå framstå som modig (ibid., s. 

28). Han visar också stor glädje (ibid., s. 30), förvåning (ibid., s. 43) och trötthet (ibid., s. 65). 

Oscar i Mandelhjärtat är den av alla karaktärer vars känslor beskrivs i störst detaljrikedom. 

Språket och metakognitionen är dock inte trovärdig för ett barn i Oscars ålder, vilken jag 

beräknar vara tredje eller fjärde klass med tanke på det stoff de behandlar på lektionerna 

(Lundberg Hahn, 2015, s. 95).  För att exemplifiera citerar jag ett längre stycke: 

Det knep till i hjärtat när jag sa det. Det var som om jag inte hade vetat om det förrän orden 

kom ut ur munnen, men från den stunden visste jag att min längtan handlade om en hund. 

Det kändes nästan som om jag stod och höll hjärtat i handen framför mamma, så ömtålig 

var min önskan. Det var lite som det där mormor hade sagt om mandeln som ett mjukt litet 

hjärta längst in i kärnan. (ibid., s. 36)  

En tioåring uttrycker sig knappast på detta sätt, varken med tanke på nivån av artikulerad 

känslomässighet eller användandet av liknelser. Författarens försök att visa på Oscars 

känslighet och på så sätt skapa en normbrytande karaktär gör honom istället mindre trovärdig 

och resulterar istället i falskt normbrytande enigt min matris (fig. 5). 

Samtidigt som Oscar visar atypiskt mycket känslor för en manlig karaktär enligt 

Stephens/Nikolajevas schema (fig. 1), är han fortfarande manligt målorienterad, vilket gör att 

han kan koppla bort sina känslor (ibid., s. 49) och knappt bryr sig om när pappan ber om 

ursäkt ”-Äsch, det är okej, sa jag ju, sa jag.” (ibid., s. 51) Han agerar proaktivt och tänker ut 

en plan för att bevisa att han är ansvarstagande nog att få en hund, trots att hans föräldrar har 

sagt nej. 

Det förekommer vid flera tillfällen i texterna att pojkar gråter. Jack gråter för att han tror att 

han inte kan reda ut situationen (Olczak, 2014, s. 12) och Oscar för att han tror att Bie och 

Hugo har blivit ett par (Lundberg Hahn, 2015, s. 87). Det finns en större normativ tolerans för 

att pojkar visar känslor än för att män gör, vilket visar sig i att den enda vuxna man som gråter 

är prästen i Fängelsemysteriet (Widmark, 2015a, s. 63) och han är ”en riktig prillburk”, enligt 

Lasse (ibid., s. 37). Liksom häxorna är prästen en karaktär som ligger utanför 

könsmaktsstrukturen i och med sin präststatus, som accentueras genom att han bär prästkappa. 

Präster har genom kristna dogmer, även om de inte binds av det katolska celibatlöftet, ett 
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förhållande till det sexuella som gör att manliga präster inte är ’jägare’ eller kan tillskrivas 

egenskaper som tävlande eller rovgirighet enligt Stephens/Nikolajevas tabell (fig. 1). Därför 

blir det legitimt att bryta normerna även på andra områden, till exempel genom att gråta eller 

”fnittra” vilket prästen gör vid flera tillfällen (ibid. ss. 35, 36) men på grund av hans status är 

han, liksom häxorna, inte sant normbrytande enligt matriserna (fig. 4 och 5), utan står istället 

vid sidan av könsmaktssystemet.  

Toleransen mot att pojkar visar känslor kan ses som ett stort steg mot en uppluckring av de 

stela genusnormerna runt känsloyttringar, men det är inte självklart normbrytande. 

Egenskapsuppdelningen mellan Lasse och Maja i Fängelsemysteriet betyder att Lasse är den 

orolige av de två.  Han tycker till exempel. att det känns ”lite läskigt” med fängelset och hans 

fingrar darrar när han ska ringa på. Det är först efter att han erkänt som Maja också säger att 

hon är rädd (Widmark. 2015a, s. 23), vilket skulle kunna vara för att rädda Lasse från att vara 

omanlig genom att legitimera situationen som otäck.  Eftersom berättarrösten är opersonlig 

ger den begränsat med insyn i barnens tankar. Även i Mandelhjärtat finns en pojkkaraktär 

(Hugo) som är rädd (för hundar), men han skyddar sin manlighet genom att inte avslöja det 

för Oscar, som han är rädd ska reta honom (Lundberg Hahn, 2015, s. 148). Däremot kan han 

avslöja det för Bie (ibid., ss. 147–148), då hon är lägre i genushierarkin än han och inte kan 

skada hans manlighet. Pojkarnas känsloyttringar påverkar inte den grundläggande 

maktstrukturen och är därför falskt normbrytande (enligt fig. 5). 

5.2. Mat 

Jag har studerat vem som handskas med mat i de sju texterna, då mat och tillagande av mat 

dels hör till hemmets sfär, vilken traditionellt kopplas till kvinnor, dels är en del av 

omvårdandet, som enligt Stephens/Nikolajeva (fig. 1) hör till kvinnliga egenskaper. I de fall 

som vuxna serverar mat i hemmet (eller fängelset som i Fängelsemysteriet) är det med några 

få undantag kvinnor som gör det.13  Mönstret upprepas hos barnkaraktärerna där flickorna ger 

                                                           
13 Fängelsemysteriet: Fängelsedirektören(f.) serverar fika (Widmark, 2015a, s. 43),  
Sommaren med Sigge: Mamma gör frukost (Hallberg, 2014, s. 9), Mormor serverar frukost (ibid., s. 37), 
mormor serverar kvällsfika (ibid., s. 84), mormor och morfar brer smörgåsar (ibid., s. 94), mormor packar 
picknick (ibid., s. 104), mamma köper glass (ibid., s. 149) 
Åska på Solsidan: Fredrik ställer fram fika (Dahlin, 2014, s. 27),  
Mandelhjärtat: mamma lagar middag (Lundberg Hahn, 2015, s. 33), mormor lagar middag (ibid., s. 79), pappa 
lagar middag ”Den dagen var det pappa som stod i köket och grejade när jag kom hem” (ibid., s. 111), mormor 
har med sig efterrätt (ibid., s. 115)  
En häxa sitter barnvakt: Maja blir serverad bullar av Danne (Mortensen, 2015, s. 28), de värmer soppa 
tillsammans (ibid., s. 43) 
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mat till pojkarna: I Bergtroll på slottet försöker Jack att själv skaffa mat, men misslyckas och 

får vara hungrig tills hans moster Betty kommer med ”torra kläder och den största matsäck jag 

sett” (Olczak, 2014, s. 30) och i Åska på Solsidan har Kalle ”inte ätit sedan frukost” när Dilsa 

oombedd kommer med hamburgare till honom (Dahlin, 2014, s. 47). 

I texterna förekommer ett antal offentliga matserveringar, vilka alla utan undantag innehas av 

män. I Mandelhjärtat har Bies pappa en restaurang, och Oscar träffar en man som äger en 

kiosk. En kiosk äger också Kalles pappa i Åska på Solsidan och i Nelly Rapp och häxornas 

natt är den anställde kocken på grevens slott en man, liksom servitören. Resultaten pekar 

tydligt på att matservering i hemmet är kopplat till det kvinnliga, medan mat i det offentliga 

rummet kopplas samman med företagande, försörjande och arbete, vilka är manliga domäner.  

5.3. Utseende och kläder 

Vid första anblick framstår kläder i de sju studerade texterna som neutrala, vilket stödjs av att 

kläderna inte förekommer i någon text, utan endast kan utläsas i bilderna. Vid närmare 

granskning framträder dock ett mönster. Generellt är att barnkaraktärernas kläder är mycket 

lika varandra oavsett könstillhörighet, i vissa fall finns nästan en överdriven likriktning. I 

Bergtroll på slottet är karaktärerna Jack och Bettys kläder identiska med jeans, randig tröja, 

jacka och snörskor (Olczak, 2014, ss. 58, 78). Flickor, liksom pojkar, har byxor på sig, med 

undantag för Bie i Mandelhjärtat som har olika längre tröjor/tunikor och tights eller åtsittande 

byxor samt Maja i Fängelsemysteriet som har byxor och tröja på sig i själva berättelsen, men i 

paratexten, på uppslaget där seriens böcker listas, bär kjol och strumpbyxor. Maria Österlund 

skriver i sin avhandling om hur flickors klädsel kan signalera anpassning: ”Att flickan skulle 

kunna (åter)ta en flickposition där hennes flicktillhörighet på ytan är diffus ter sig omöjligt.” 

(Österlund, 2005, s. 281), [min parantes]. Iris Youngs forskning visar hur kvinnors 

rörelsemönster skiljer sig från mäns genom att mäns gester generellt är yvigare och de tar mer 

fysiskt utrymme i rummet. Youngs tes är att kvinnors kläder (kjol/klänning, liksom andra 

kontrollerande plagg såsom korsett) har bidragit till att snäva in flickors och kvinnors 

rörelseutrymme (Young, 1980, ss. 142–143) och att böckernas flickor, som dessutom ofta är 

aktiva i sina roller, inte begränsas av sin klädsel är därför positivt. De är åtminstone i klädval 

likställda pojkarna. Detsamma kan inte sägas om de vuxna kvinnokaraktärerna. I de sju 

böckerna förekommer 21 stycken vuxna kvinnokaraktärer14 vilka porträtteras i 24 olika 

benkläder. Av dessa är två träningskläder och en brandmansuniform, men av resterande 21, är 

                                                           
14 Jag har här exkluderat Moster Betty i Bergtroll på slottet, som redan bedömts vara positionerad på barnens 
sida. Däremot är två 15-åriga karaktärer på sidan 75 i Mandelhjärtat (Lundberg Hahn, 2015) inkluderade då 
deras uppträdande gör att de hör till vuxenvärlden. 
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hela 16 kjol eller klänning, medan bara fyra är byxor och en är oklar15. Även kvinnor i aktiva 

roller bär kjol, till exempel porträtteras fängelsechefen i Fängelsemysteriet i åtsmitande kjol 

både när hon ligger på knä och när hon springer (Widmark, 2015a, ss. 75, 76). Den stora 

diskrepansen mellan flickornas kläder och de vuxna kvinnornas kläder stödjer Grettves 

forskning, vilken tyder på att författare gör medvetna val vad gäller barnkaraktärernas kläder, 

medan de vuxna karaktärerna i högre utsträckning glöms bort och därför genom brist på 

politiskt korrekta val visar på samhällsnormerna kring genus (Grettve, 2008, s. 38). I de sju 

böckerna förekommer bara två äldre kvinnor, mormor i Mandelhjärtat visas endast i rymliga 

träningskläder och mormor i Sommaren med Sigge har stora tröjor och långbyxor. Underlaget 

är för litet för att dra slutsatser av, men pekar ändå mot att äldre kvinnor inte sexualiseras i 

samma utsträckning som yngre kvinnor vilka endast förekommer iklädda byxor på två bilder. 

En är på mamman i Mandelhjärtat, en är en bakgrundskaraktär i Fängelsemysteriet som 

förvisso har långbyxor, men i gengäld genuspositionerande högklackade skor och handväska 

samt bär på mat.  

En annan aspekt av utseendet är hår, som Davies konstaterat är starkt genusnormerat (Davies, 

2003, s. 29). Av de sju flickor som har större roller i böckerna har en page och de andra sex 

långt hår16. Av de sex har fyra stycken utsläppt hår på varje bild, vilket är särskilt signifikant 

när flickorna förväntas vara aktiva och till exempel slåss mot troll, som Betty i Bergtroll på 

slottet, eller jaga tjuvar och rädda djur från en brinnande zoobutik, som Maja i 

Fängelsemysteriet. Förhållandet är omvänt mot hur kläderna förhåller sig mellan barn- och 

vuxenvärlden; vad gäller hår har ingen av de vuxna karaktärerna långt utsläppt hår med 

undantag för häxan i En häxa sitter barnvakt, vilken jag redan etablerat inte är en ”riktig 

kvinna” då hon inte följer den heterosexuella matrisen. Alla pojkkaraktärer har kort hår, även 

om Kalle i Åska på Solsidan har en längre kort frisyr, liksom Jack i Bergtroll på slottet. 

Frisyrerna spelar därför rollen som de medvetna författarna och illustratörerna väljer att 

kläderna inte ska göra, det vill säga att tydligt markera karaktärernas könstillhörighet. 

Resultatet pekar på en genuspolitisk medvetenhet hos författarna och illustratörerna, vilken 

gör att de undviker kjol och klänning för barnen, medan det är normen för de vuxna (men inte 

äldre) kvinnorna som positioneras som kvinnor genom sitt utseende. Resultatet är en 

övertydlighet som inte överensstämmer med hur verkliga flickor och pojkar går klädda. 

Böckernas illustrationer representerar verkliga pojkars klädsel väl, medan flickors klädsel 

                                                           
15 Mandelhjärtat, (ibid., s. 65) 
16 Maja, Dilsa, Nelly, Bie, Betty, Elina och Mattis. 
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generellt är mer varierad än den framstår i böckerna. Verkliga flickor har ofta byxor, men 

ibland kjol eller klänning. Likadant förekommer ofta tröjor med tryck eller applikationer, 

vilket knappast alls förekommer i böckerna. Min slutsats är att det är en genuspolitisk 

medvetenhet och en vilja att inte skilja på pojkar och flickor som leder till illustratörernas val 

och att de strävar efter jämställdhet genom att inte differentiera mellan könen. Genom detta 

val markerar man dock att flickattribut som till exempel klänningar har lägre status och 

signalerar att för att jämställdhet ska uppnås måste flickor anta pojkarnas attribut, vilket är 

falskt normbrytande (enligt fig. 4 och 5) och leder till ett osynliggörande av det feminina. 
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6. Avslutning 
Denna uppsats granskar utifrån ett normkritiskt perspektiv sju samtida barnböcker med fokus 

på genusnormer och maktförhållanden.  

Resultaten visar att det finns en viss medvetenhet hos författarna om rådande genusnormer 

och att de gör vissa försök att luckra upp dem. Flera av pojkkaraktärerna visar till exempel på 

ett brett känslospektrum och flera av dem gråter vid minst ett tillfälle. Det finns också 

exempel på flickor som inte låter sig kuvas av patriarkala förväntningar, som Bie i 

Mandelhjärtat och ytterligare flickor som agerar som ledare i sin grupp, som Betty i Bergtroll 

på slottet. Ett annat tecken på författarnas strävan efter politisk korrekthet är deras och 

illustratörernas val att låta barnkaraktärernas kläder vara mycket lika, i vissa fall identiska, 

oavsett kön. Men det är skillnad mellan att vara normbrytande och falskt normbrytande, 

mellan att vara utmanande och politiskt korrekt, och de försök författarna gör att skriva fram 

normbrytande karaktärer förblir ytliga då ingen maktförskjutning från pojkar till flickor sker. 

Utifrån mina matriser (fig. 4 och 5) har jag konstaterat att barnkaraktärerna i de flesta fall 

agerar normativt och att det är pojkarna som är överordnade i könsmaktstrukturen. De har en 

inneboende känsla av makt (power-to), vilken grundar sig i en medvetenhet om den egna 

positionen i könsmakshierarkin och tar sig uttryck i deras beteende mot flickkaraktärerna. I de 

fall flickor har makten är det under en kortare period innan pojkarna återtar den, och det är så 

gott som utan undantag pojkarna som löser berättelsens problem. Flickkaraktärerna fungerar 

normativt och uppfyller den kvinnliga delen av genuskontraktet genom att vara omvårdande 

och stödjande, och genom att svara fogligt och undfallande på pojkarnas kritik och 

aggressivitet. Ett återkommande tema är att flickorna tystar sig själva och begränsar sitt 

talutrymme till förmån för pojkarna, ett annat att de ger pojkarna beröm. 

Pojkarna har makten i berättelserna, och även i narrativet ges de större utrymme. I de sju 

texterna är tre berättarröster opersonliga och av de resterande tillhör tre stycken pojkar och en 

tillhör en flicka (fig. 6). Av centralkaraktärerna formar Lasse och Maja i Fängelsemysteriet en 

kollektiv karaktär, medan av de resterande är fem stycken pojkar och endast en en flicka. 

Resultatet stödjer forskning som tyder på att pojkar föredrar att läsa om andra pojkar, medan 

det för flickor inte spelar någon roll ifall huvudkaraktären är kvinnlig eller manlig, vilket leder 

till att vid omröstningar så som Bokjuryn så kommer böcker som ger oss berättelser om och 

av pojkar att vinna. I förlängningen kan det också leda till att utgivningen, som Svenska 

Barnboksinstitutets statistik visar för tillfället är relativt genusbalanserad, vrids mot att 

favorisera pojkars berättelser då det är det som efterfrågas i högre utsträckning. Detta är 
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problematiskt då, vilket forskning av Janice McCabe och hennes kollegor tyder på, barn som 

endast får tillgång till texter där flickor och kvinnor är underordnade och maktlösa tenderar att 

se kvinnor som mindre betydelsefulla, inte bara i litteraturens värld, utan i samhället i stort. 

Detta leder till begränsningar i hur flickor ser sig själva och sin egen förmåga.  Barnböcker 

med normativa genusroller och en samhällsreflekterande maktbalans motverkar alltså 

läroplanens skrivning om att skolan ska låta varje elev, oberoende av genus, ”pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen” (Skolverket, 2016, s. 8). För att följa styrdokumenten 

behöver vi lärare reflektera över könsmaktsbalansen i de böcker vi arbetar med i skolan så väl 

som att utmana normerna.  
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